
Slivenecký

V sobotu 10. září proběhla na slivenecké návsi tradiční akce Slivenecký burčák. Tentokrát ve znamení folku a country. Na podiu se vystřídaly tři kapely: 
Koloděj, Pětník (s domácím sliveneckým zastoupením) a Kapela Roháči (vítěz Porty 1990). Všechna hudební uskupení potěšila návštěvníky akce a mnohé 
písničky si celá náves zazpívala společně. Při popíjení moravského burčáku, který zajistila vinotéka Prima Wine, to byla víc než příjemná kulisa. O ob-
čerstvení se také postaralo bistro Kačák a o nejrůznější kejkle agentura Merlet. Nechyběli žongléři, chůdaři, cirkusová pohádka a hřebem celého setkání 
u mladého vína byla tanečnice s hadem. Celou akci doprovázela řezbářská dílna v parku a návštěvníci si mohli „odskočit“ do školního areálu, kde probí-
hala soutěž psích mazlíčků Hafík a populární a každým rokem hojně navštěvovaná výstava modulové železnice. Byla to sobota, kdy jsme se ve Slivenci 
nenudili…  
 Lenka Kudláková
Poděkování: Pracovníkům úřadu MČ, vinotéce Prima Wine, bistru Kačák, agentuře Merlet, dobrovolníkům a organizátorům Hafíka, a vedení slivenecké 
základní školy, vedoucím a členům modulářského koužku.

MRAMOR
5 I 2022

Sobota plná překvapení

Roháči Hafík

Koloděj Pětník

Vystoupení žongléra Dětská dílna
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Periodický tisk územního samosprávné-
ho celku, vydává ÚMČ Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6, 154 00 Praha-Slivenec, 
pro Městskou část Praha-Slivenec.
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SLIVENECKÝ MRAMOR

ZASTUPITELSTVO SCHVÁ-
LILO:
■ uzavření smlouvy o  nájmu 
obecního bytu č.  1 v  č.  p.  462, 
ulice Ke Smíchovu, paní Lence 

Novotné na základě výběru by-
tové komise ze dne 21. 6. 2022
■ výběr TDI na stavbu „Výstav-
ba polyfunkčního bytového do-
mu“ pana Ing. Jiřího Vodrážku

■ dodatek č. 1 k SOD č. 47/2022/TAJ 
mezi MČ Praha – Slivenec a panem 
Jaroslavem Janáčkem, IČ : 13829467, 
na dílo „Oprava havarijního stavu 
1.PP bytového domu č. p. 462“

■ uzavření dodatku č.  2 ke 
smlouvě o  donášce obědů 
s  paní Šárkou Slavíkovou (IČ: 
70545766), dodatek je uzavřen 
na dobu určitou do 31. 12. 2022.

ZASTUPITELSTVO SCHVÁ-
LILO:
■ přijetí příspěvku na občanskou 
vybavenost obce v  celkové výši 
40 000,00 Kč na základě Smlouvy 
o příspěvku na občanskou vyba-
venost obce.
■ rozpočtová opatření dle Ta-
bulky č. 3
■ uzavření smlouvy o  smlouvě 
budoucí na zřízení služebnosti 
pro CETIN,  a.  s. na pozemcích 
parc.č.  1655/1, 1712, 1665/1, 
1668, 1154, 1146/3 a 1678
■ peněžitý dar paní Mgr.  Jiřině 
Haningerové jako odměnu spo-
jenou s inventarizací, systemati-
zací a dalších činností týkajících 
se Veřejné knihovny Slivenec
■ vyhlášení záměru zakázky 
malého rozsahu, týkající se revi-

talizace polní cesty – úsek ulice 
V  Lipkách  – hranice k.ú. Velká 
Chuchle.
■ záměr rekonstrukce komuni-
kací Opálová a Dominínská.
■ pronájem služebního bytu č. 6 
v bytovém domě č. p. 462 v ulici 
Ke Smíchovu v k. ú. Slivenec od 
01.  října  2022 na dobu určitou 
panu Petru Syrovému, pracovní-
kovi údržby Úřadu městské části 
Praha-Slivenec
■ vratku finančních prostředků 
v  rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání

ZASTUPITELSTVO SOU-
HLASÍ:
■ s využitím části pozemku par-
c.č.  1754/109 o  výměře 54 m2 

podél jižní části pozemku parc. 

č.  1754/63, vše v  k.ú. Slivenec, 
pro výpočet koeficientu podlaž-
ních ploch přístavby zimní za-
hrady

ZASTUPITELSTVO ŽÁDÁ:
■ Magistrát hlavního města Pra-
hy o dodatečné zařazení podně-
tu na změnu ÚPn SÚ hl. m. Prahy 
P 42/2021 do zkráceného režimu 
pořizování. Jedná se o  změny 
územního plánu hl. m. Prahy na 
pozemku parc. č.  1744/24, k. ú. 
Slivenec, z SV-B na VV z důvodů 
plánované výstavby objektů ve-
řejné vybavenosti, a na části po-
zemku parc. č. 492, k. ú. Slivenec, 
z PS na VV z důvodu sjednocení 
areálu ZŠ a MŠ Praha-Slivenec.
■ žádá hlavní město Prahu o za-
jištění převodu pozemku par-

c.č. 1911, k.ú. Slivenec od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a  jeho následné 
svěření do správy MČ Praha  – 
Slivenec, pro vybudování dět-
ského hřiště.

ZASTUPITELSTVO ODLO-
ŽILO:
■ smlouvu o  spolupráci se 
společností Austis Praha, 
spol., s. r. o.

ZASTUPITELSTVO STÁHLO
■ vyhlášení záměru prodloužit 
nájemní smlouvu č. 045723-
000-00 o pronájmu části střechy 
a půdního prostoru společnosti 
T-Mobile Czech Republic, a. s. 
o dalších 10 let.
 Zapsala Jana Szilvásiová
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Slyšela jsem, že chcete zasypat a  vybetonovat 
rybník. Je to pravda?
Přiznám se, že z dotazů jsem někdy překva-
pená, ale z tohoto jsme byli všichni dočista 
perplex. Víme, že po Slivenci a Holyni běhají 
nejrůznější fámy, ale toto přece nemůže my-
slet nikdo vážně? Tedy: Nikoli, rybník ne-
chceme ani zasypat, ani vybetonovat. Není 
ale vyloučené, že po 13 letech budeme mu-
set rybník vypustit a odbahnit. Pak ho zase 
pochopitelně napustíme.

Proč neuděláte v novém bytovém domě startova-
cí byty pro mladé?
Byty jsou většinou 1+kk a 2+kk a mohou te-
dy velmi dobře sloužit i jako startovací byty 
pro mladé. Počítáme s tím.

Hrozí, že by škola neměla na zaplacení energií?
To rozhodně nehrozí. Hospodaříme velmi 
zodpovědně a škole potřebné prostředky na 
energie samozřejmě poskytneme. Zároveň 
chceme prověřit, kde by se daly energie ve 
škole ušetřit (např.  lepší regulací otopné 
soustavy).  Pla

OTÁZKY A ODPOVĚDI Vedení městské části Praha-Slivenec 
děkuje všem zastupitelům za čtyři roky 

práce pro obec.

Úřad městské části Praha Praha-Slivenec 
přijme pracovníka údržby na HPP. Nabí-

zíme pracovní poměr na dobu neurčitou, 
plat ve výši 20 000 – 30 000,– Kč podle 

délky předchozí praxe, motivační odměny, 
pestrou pracovní náplň a řadu dalších 
benefitů. Více informací naleznete na 

webu městské části v sekci volná pracov-
ní místa nebo na tel. 702 252 137, případ-
ně prostřednictvím emailu: tajemnik@

praha-slivenec.cz.

ÚMČ Praha-Slivenec přijme brigádníka / 
brigádnici na občasnou a sezónní vý-

pomoc do úseku údržby městské části. 
Nabízíme smlouvu na DPČ / DPP, možnost 
flexibilního plánování směn, odměnu ve 

výši 150 kč / hod. Více informací poskytne-
me na tel. 702 252 137, event. prostřednic-
tvím emailu: tajemnik@praha-slivenec.cz.
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Milé sousedky, milí sousedé,
toto je posled-
ní Mramor 
ve volebním 
období 2018-
2022. Volby 
jsou již nedale-
ko, tak jen při-
pomínám, že 

se budou konat 23. a 24. září. Volí 
se u  nás 11 kandidátů do zastu-
pitelstva naší městské části a  65 
do zastupitelstva Hlavního města 
Prahy. Do Senátu se u  nás letos 
nevolí, až za dva roky. A ještě mu-
sím připomenout, že v  komunál-
ních volbách se nekroužkuje, ale 
křížkuje. Podrobněji je vše uve-
deno dále v Mramoru a samozřej-
mě přesný postup bude uveden 
i u hlasovacích lístků.
A  co je u  nás nového? Na ulici 
K Lochkovu už je hotova zvýšená 
křižovatka K Lochkovu – K Cikán-
ce. Doufám, že křižovatka bude 
pro lidi nyní bezpečnější a  že se 
nedočkáme žádných nepříjem-
ných problémů s dešťovou vodou. 
Pokračuje výstavba dešťové ka-
nalizace v  ulici K  Lochkovu. Na 

podzim se hodlá Subterra dostat 
s  kanalizací přes naši hlavní kři-
žovatku a dále doleva do ulice Ke 
Smíchovu, směrem k  řeporyjské 
křižovatce. Tím pro letošek zřejmě 
skončí. Naše městská část dokon-
čila revitalizaci Vrutice, na kterou 
jsme získali dotační peníze z HMP 
(a byla to zároveň nutná akce pro 
to, aby se dala zprovoznit retenční 
nádrž v ulici K Homolce).
Firma Ekis dokončila výstavbu 
chodníku a  cyklostezky do Loch-
kova. Tuto stavbu občané hodně 
poptávali, dokonce skončila při 
komunitním plánování před pár 
lety na prvním místě, tak doufám, 
že chodník bude hojně využíván 
jak občany Slivence, tak i  Loch-
kova.
V  nejbližší možné době začne 
též rekonstrukce můstků v  ulici 
K  Dobré Vodě. Akci, kterou bude 
dělat investiční odbor HMP, ko-
nečně schválila Rada HMP, a  tak 
už výstavbě nic nebrání. Po vý-
stavbě ulici zrekonstruujeme.
Hotová je také rekonstrukce ulice 
Granátová, která občany z  okolí 
trápila poměrně dlouho. Šlo o ak-

ci soukromého investora. Nyní je 
tam ještě potřeba udělat propojku 
do Diamantové (včetně osvětlení). 
Až na podzim přibude zeleň, bude 
z Granátové opravdu hezká ulice.
Historická budova školy má (ko-
nečně!) zbrusu novou a tentokrát 
moc pěknou fasádu. Zrenovovali 
jsme také podlahu v  tělocvič-
ně, připravili jednu z  učeben na 
přestavbu na robotickou učebnu 
a  dali novou lanovku na školní 
hřiště. Počátkem září rovněž za-
čaly přípravné práce na výstavbě 
nového pavilonu školy.
Máme také nově opravené sklepy 
v bytovce. Opravdu prokoukly…
V úterý 6. 9. byla zahájena stavba 
bytového domu slavnostním po-
klepem na základní kámen. Teď už 
se výstavba rozeběhne ve velkém…
Kaufland oznámil, že s  pracemi 
začne až na jaře příštího roku, 
až se uklidní situace na trhu. Zá-
roveň hodlá celý projekt přepra-
covat a zlevnit – stavba tak bude 
nižší, parkovat se bude jen ven-
ku (původně mělo být parkování 
i pod budovou) a nebude tam bu-
dova s malými obchody (retaily).

Výstavba tramvaje do zastávky 
Slivenec začne na podzim. Před 
zimu se budou provádět výkopové 
práce, kterých bude poměrně dost 
hlavně kolem tramvajové točny. 
Na jaře se pak začne s pokládkou 
kolejí. Nyní musíme hodně za-
pracovat na koordinaci tramvaje, 
Kauflandu a parkoviště P+R…
U  skládky Velká Chuchle nyní 
probíhá mediace, kdy se Pra-
ha a  majitel pozemků Mgr.  Klán 
snaží najít nějakou „mírovou“ 
dohodu. Pomalu se revitalizuje 
i druhá z našich skládek, Skládka 
Svoboda. Projekt je hotový a vel-
mi pozitivní zprávou je, že není 
nutné podstupovat zdlouhavý 
proces „velké“ EIA, což ušetří min. 
rok času. Revitalizaci dělá odbor 
ochrany prostředí HMP, nás to nic 
nestojí. Cílem je vytvořit zde Kra-
jinný park Slivenec. V zadní části 
(směrem k  naší obecní louce) by 
bylo moc pěkné udělat rybníček, 
ale není jisté, zda to půjde. Jestli 
ne, tak tam odbor ochrany pro-
středí vytvoří louku.
 Jana Plamínková,
 Vaše starostka

V  úterý 6.  září se uskutečnilo slavnostní poklepání na základní 
kámen nového bytového domu ve Slivenci.
Slavnostní akt proběhl za účasti starostky Jany Plamínkové, mís-
tostarostky Lenky Kudlákové, zástupců projekční kanceláře Bod 
architekti a stavební firmy Winning PS. – stavební firma s.ro.

Ve čtvrtek 1. 9. proběhla slavnostní imatrikulace prvňáčků. Na zahradě školy 
přivítala do lavic nové žáčky starostka Jana Plamínková a popřála jim hodně 
úspěchů. Z rukou místostarostky Lenky Kudlákové a tajemníka úřadu Matěje 
Mlčocha dostaly děti drobné dárky.

Základní kámen
nového bytového domu

Imatrikulace prvňáčků



V září budou občané vybírat své zástupce do zastupitelstva Hlav-
ního města Prahy a také do zastupitelstva Městské části Praha-Sli-
venec. Volby se konají v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 
24. září od 8 do 14 hodin.

KDO MŮŽE VOLIT?
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 
let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená ome-
zení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobi-
losti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni do stálého seznamu voličů.
Právo volit v komunálních volbách má i občan jiného členského státu 
EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo 
registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého se-
znamu voličů.
Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz 
a volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě jeho 
trvalého bydliště. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné.

KDE VOLIT?
Volební místnosti v Praze-Slivenci a volební okrsky jsou nově 3!!!
■ Volební okrsek č. 48001 má sídlo v zasedací místnosti v 1. patře 
úřadu MČ Praha –Slivenec, K Lochkovu 6/2 a je určený pro voliče 
s trvalým pobytem v těchto ulicích:
Slivenec:
Frančíkova, K Cikánce, K Rozmezí, K Rozvodně, K Váze, Kameníků, Ke 
Štěpcům, Mramorová, Na Bělici, Na Čisté, Na Korálově, Na Kraji, Na 
Rovném, U Habeše, U Jezírka, U Svahu, Za Farou, Za Křížkem, Za Fořtem
(Bohdana Růžičková)
■ Volební okrsek č. 48002 má sídlo v KC „Na půdě“ ve 2. patře úřa-
du MČ Praha–Slivenec, K Lochkovu 6/2 a je určený pro voliče s tr-
valým pobytem v těchto ulicích:
Slivenec:
Alabastrová, Diamantová, Do Chuchle, Granátová, Jantarová, K Homol-
ce, K Lochklovu, Ke Smíchovu, Křišťálová, Malachitová, Na Botě, Na Kře-
mínku, Na Křenkově, Na Přídole, Nefritová, Od Rozcestí, Pod Rybníkem, 
Růženínová, U Trpce, V Doubcích, V Lipkách, Ve Smrčině, Višňovka, Vl-
tavínová (Ing. Šárka Musilová)
■ Volební okrsek č. 48003 má sídlo ve veřejné knihovně v přízemí 
úřadu MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 a  je určený pro voliče 
s trvalým pobytem v těchto ulicích:
Slivenec:
Dominínská, K Holyni, Meskářova, Návětrná, Opálová, Rubínová, Sma-
ragdová, Tyrkysová, U Spojky, U Sportoviště
Holyně:
K Dobré vodě, K Lípě, K Zabrkům, Kopanská, Kotovka, Nám. Pod lípou, 
Pod Vysokou mezí, Průtažní, Rohlovská, U Náhonu, U Smolnic,
U Vápenice, Zavátá, Za Knotkem (Ing. Matěj Mlčoch)
Přístup do všech volebních místností je bezbariérový.

KOHO VOLIT?
Do Zastupitelstva městské části Praha-Slivenec kandidují tyto zaregis-
trované volební strany:
1. SPOLU pro Slivenec (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
2. Starostové a nezávislí
3. Nová síla pro Slivenec
Informace o  zaregistrovaných volebních stranách do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy najdete na Volby.cz.

JAK SE VOLÍ?
Volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost, buď platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Po prokázání totožnosti volič obdrží úřední obálku, se kterou se odebere 
za zástěnu, do místa určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Tam do ní 
vloží upravené hlasovací lístky, a to jak do zastupitelstva Městské části 
Praha-Slivenec, tak do zastupitelstva Hlavního města Prahy. Následně 
tuto obálku vhodí do volební urny.
Úpravu hlasovacích lístků může volič provést přímo v prostoru k tomu 
vymezeném, za zástěnou, nebo si je může přinést upravené již z domova 
a za zástěnou je už pouze vloží do úřední obálky. V prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo s voličem přítomen, a to ani 
člen okrskové volební komise. Pouze s voličem, který sám nemůže upra-
vit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst či psát, může být 
přítomen jiný volič, který mu pomůže lístek upravit a vložit do obálky.
Volič rovněž může ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby vo-
lební právo mohl uskutečnit mimo volební místnost, zpravidla doma. 
Požádat může před volbami na úřadu nebo na tel. 251818044, ve dnech 
voleb přímo u okrskové volební komise, kam přísluší. Na takovouto žá-
dost vyšle okrsková volební komise své dva členy s přenosnou schrán-
kou přímo do místa bydliště voliče.

ROZNOS HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do místa jejich trvalého 
bydliště. Hlasovací lístky musí volič obdržet nejpozději 3 dny před vol-
bami. Pokud by nebyly voliči v tomto termínu doručeny, může si je vy-
žádat na Úřadu městské části Praha-Slivenec nebo ve dnech voleb přímo 
ve své volební místnosti.

MOŽNOSTI ÚPRAVY HLASOVACÍHO LÍSTKU
Hlasovací lístky obdrží voliči dva. Jeden do Zastupitelstva městské části 
Praha-Slivenec a druhý do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Na hla-
sovacích lístcích budou uvedeny všechny kandidující strany v pořadí po-
dle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stra-
nami. Do Zastupitelstva městské části Praha-Slivenec vyberou voliči 
11 zastupitelů a do Zastupitelstva hl. m. Prahy volíme 65 členů.

Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit, tj. koho volí:
■ První možností je označit křížkem jednotlivé kandidáty. Svůj hlas jim 
volič dá, když křížkem označí čtvereček u  jména každého vybraného 
kandidáta. Volič může dát hlas právě tolika kandidátům, kolik se volí 
zastupitelů nebo méně. Pokud by však zakřížkoval více kandidátů, než 
kolik se volí zastupitelů, bude hlasovací lístek neplatný.
■ Druhou možností je označit křížkem pouze jednu z  kandidujících 
stran (koalic). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček 
v záhlaví sloupce vybrané volební strany. Tímto způsobem volič dává 
hlas všem kandidátům vybrané strany. Kdyby však volič křížkem označil 
dvě nebo více stran, byl by hlasovací lístek neplatný.
■ Třetím a zřejmě nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou 
vůli, je varianta, kdy volič kombinuje první 2 varianty. To znamená, že 
volič označí křížkem jednu kandidující stranu a k  tomu označí křížky 
i  jednotlivé kandidáty, ovšem pouze z  jiné strany než kterou označil 
křížkem ve velkém čtverečku.
Tato kombinace funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům 
s křížky a dále tolika kandidátům označené volební strany (ve velkém 
čtverečku), kolik činí rozdíl počtů členů zastupitelstva, kteří mají být 
voleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou 
kandidáti označené volební strany uvedeni v  jejím sloupci. Pokud vo-
lič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně 
konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se 
v takovém případě nepřihlíží.
Tuto třetí možnost můžeme vysvětlit na příkladu. Když se volí 11 zastupi-
telů a volič dá křížek některé straně a 3 křížky kandidátům z jiných stran, 
znamená to, že jeho hlas připadne 3 kandidátům označeným křížkem a prv-
ním 8 kandidátům (11 - 3) ze strany, které dal křížek do velkého čtverečku.

SOUHRNNÉ INFORMACE KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2022
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Zahájení školního roku pro nejmladší žáčky již konečně proběhlo 
v opravené historické budově s dokončenou fasádou. Opravila se i pod-
laha v malé tělocvičně, ve správním pavilonu jsou nové dveře a na hřišti 
lanovka. Nyní se můžeme soustředit na výstavbu kontejnerového pavi-
lonu se šesti třídami po 30 dětech. Na pozemku již probíhají průzkumné 
a přípravné práce. Budova bude umístěna na samostatném pozemku na 
sever od areálu ZŠ a MŠ, a tak vlastní stavba zasáhne do provozu školy 
a školky minimálně. Měl by se omezit pouze na přístupovou cestu nad 
fotbalovým hřištěm.  Šárka Musilová

Našim nejmenším sportovcům jsme do nového školního roku opravili podlahu v tělocvičně.
Opravu parket si podlaha po tolika letech používání zasloužila a zlepší i bezpečnost žáků. Nové značení jistě také pomůže k lepšímu využití prostor.

O prázdninách jsem opravili lanovku na dětském hřišti základní školy. Konstrukce lanovky, která je nejen dětmi hojně používána, bohužel do-
sloužila a podlehla působení povětrnosti. Z důvodu bezpečnosti bylo nutné provést nové základy a konstrukci vyměnit. Byla provedena i výměna 
skluzavky, která rovněž již nesplňovala bezpečnostní požadavky.
  Jan Herout
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Areál základní školy

Oprava parket v tělocvičně

Oprava lanovky na hřišti ZŠ

Před realizací

Z průběhu stavby

Po obnově

Nová skluzavka



Jak jsme vás již v minulém čísle Mramoru informovali (č. 4/2022), v uplynulých měsících došlo k opravě havarijního stavu sklepů obecní bytovky. 
V současnosti je oprava dokončená a oproti původnímu záměru došlo i na kompletní opravu podlah, které byly rovněž v dezolátním stavu.
Oprava se zhotoviteli velmi zdařila, čímž chceme stavební firmě Jaroslav Janáček – Staviso poděkovat za kvalitně odvedenou práci (proměnu si 
ostatně můžete prohlédnout na přiložených snímcích). Pevně věříme, že nové sklepy budou nájemníkům dobře sloužit. Dle finančních možností 
hodláme v příštích letech přistoupit i k dalším stavebním opravám obecní bytovky.  Matěj Mlčoch

Od jara letošního roku probíhala rekonstrukce části koryta potoka Vrutice. Jedná se o úsek od nové retenční nádrže v ulici K Homolce až po mostek 
pod komunikací. Práce byly vyvolané zvýšením a soustředěním přítoku z nově budované dešťové kanalizace. Původní nevyhovující obdélníkové ko-
ryto z gabionů bylo nahrazeno kapacitnějším lichoběžníkovým tvarem vyskládaným z lomového kamene a byl zde v místě připojení vybudován vý-
var pro utlumení proudu vody. Jak zde, tak i podél dokončených komunikací proběhnou během podzimu zahradní úpravy s výsadbou stromů a keřů.
 Šárka Musilová
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Jak jsme psali v  minulém čísle, Rada 
hlavního města vybrala zhotovitele stav-
by „Rekonstrukce můstků na Dalejském 
potoce“. Během září dojde k  podpisu 
smlouvy a  následně konečně k  předání 
staveniště. Práce budou zahájeny výstav-
bou náhradních tras přemostění tak, aby 
bylo možné postupně jednotlivé můstky 
zbourat a  znovu postavit. Nové můstky 
budou vyšší, aby netvořily překážku pří-
padné stoleté vodě. S postupnou výstav-
bou můstků se bude rekonstruovat i ulice 
K Dobré vodě.

Během léta byla vybudována bezpečná cesta pro pěší, cyklisty a inline bruslaře ze Slivence do 
Lochkova. Povrch této komunikace pro pěší je převážně asfaltový, aby se zde dalo jezdit i na 
inline bruslích, v  zim-
ním období neklouzal 
a  nezarůstal. Chodník je 
od komunikace oddělen 
pásem zeleně pro zvýše-
ní bezpečnosti a  jistě ho 
uvítají obyvatelé obou 
městských částí, kteří 
mají nyní další trasu pro 
své výlety po okolí.
 Petra Fellnerová

Můstky K Dobré vodě Chodník do Lochkova

Sklepy v bytovce

Rekonstrukce koryta Vrutice

Nová skluzavka Dokončovací práce na křižovatce K Lochkovu – K Cikánce
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Nový stroj a údržba MČ

„Reuse“

Od zástupců dodavatelské firmy Avistech, s. r. o. převzali zaměstnanci 
ÚMČ nový stroj. Jedná se o štěpkovač CH 100. Štěpkovač byl pořízen kvůli 
velkému množství dřevního odpadu. Odpadní větve a zbytky z průkles-
tu stromů, keřů a živých plotů lze díky němu snadno zpracovávat a ná-
sledně dále využít. Rozsekaný dřevní materiál se využije například jako 
mulč k vysazeným dřevinám. Nejen, že tento štěpkovač usnadní pra-
covníkům naší 
údržby práci, 
ušetří finance 
za nákup štěp-
ky, ale přede-
vším umožní 
efektivně zpra-
covat bioodpad 
z  údržby zele-
ně.

Zeleň ve městě má mnoho důle-
žitých funkcí pro obyvatele i  pro 
ochranu přírody a  krajiny. V  naší 
městské části se o zeleň stará více 
subjektů - Firma Freko,  a.  s. nyní 
opět pleje záhonky a  provádí seče 
trávy. Firma Baobab – péče o zeleň 
v tuto chvíli zpracovává Plán péče 
o stromy v naší městské části, vyti-
pované stromy poté i vhodně ošet-
ří. A  v  neposlední řadě je potřeba 
zmínit i  pracovníky naší údržby, 
kteří i  přes nedostatek pracovních 
sil zvládají velký nápor, kterým pé-
če o zeleň bezesporu je.
 Matěj Mlčoch

V parku dojde k výsadbě dvou vzrostlých stromů – konkrétně se bude jed-
nat o javory babyka. Stromy budou vysazeny u pískoviště a zajistí tak po-
třebný stín pro hrající si děti. Také dojde k výsadbě stromu na hrázi ryb-
níka, a to v místě, kde strom v tuto chvíli chybí. Výsadby stromů bude na 
podzim realizovat Zahradní architektura Kurz. Na začátku října proběhne 
osázení nově vzniklých zelených ploch v ulici Granátová. Osazovat se bude 
především keři a trvalkami dle návrhu firmy Baobab – péče o zeleň, která 
provede i výsadbu. V návrhu se počítá s levandulí, ovsířem, mochnou, dřiš-
ťálem, růží, tavolníkem a s hlohem.  Petra Fellnerová

V sobotu 3. 9. proběhla na 
slivenecké návsi v  pořadí 
druhá akce REUSE, kterou 
organizoval MHMP, Swap, 
ve spolupráci s MČ Praha-
-Slivenec a Bistrem Kačák. 
Myšlenka „Dát věcem dru-
hou šanci“ byla mottem ce-
lého dne a přišly ji podpořit 
stovky návštěvníků.  Kud

Nové výsadby

Co dál se skládkou Svoboda?
Skládka Svoboda (za okruhem, na rozhraní katastrů Slivence a Radotína) je 
výsledkem neřízené „recyklace“, kdy byl brutálním způsobem zneužit zá-
kon o odpadech. Hlavní město Praha ji povolilo v 90. letech (za primátora 
Béma) pod názvem Recyklační středisko, protože se tam měl zpracovávat 
na stavební materiál kámen vyrubaný při stavbě Pražského okruhu. Ve sku-
tečnosti se tam mnoho let pouze navážel v  obrovském množství odpad, 
recyklovalo se ho naprosté minimum. My jsme po svém příchodu na rad-
nici aspoň zabránili dalšímu navážení odpadu. O skládku měli zájem různí 
soukromí investoři, kteří tam chtěli dále navážet odpad, ale tomu jsme se 
snažili zabránit. Před několika lety pozemky koupilo na mou žádost Hlav-
ní město Praha od správce konkursní podstaty s tím, že skládku bude po-
stupně rekultivovat. Pozemky jsou nyní svěřeny odboru ochrany prostředí 
MHMP, který tam postupně buduje Krajinný park Slivenec. Projekt je nyní 
před vydáním územního rozhodnutí.  Jana Plamínková
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Koncem loňského školního roku, ve středu 16. června, se naše třída 2. A vydala na celodenní výlet do histo-
rického centra Prahy. Návštěvu našeho hlavního města jsme zahájili vystoupáním po 138 schodech na Sta-
roměstskou mosteckou věž, kde jsme si mohli prohlédnout celou Prahu jako na dlani. Další zastávka byla jen 
kousek odtud v kostele sv. Františka, řádovém kostele sousedního kláštera křižovníků. Tam jsme si poslechli 
vyprávění o zakladatelce řádu – svaté Anežce České, prohlédli si vystavenou relikvii - její zub a někteří z nás si 
v kostele zahráli i na druhé nejstarší varhany v Čechách. Na oběd a odpočinek jsme se přesunuli do klášterní 
zahrady s krásným výhledem na Pražský hrad a Karlův most. Po vědomostním kvízu v týmech jsme se vydali 
na další cestu. Naše kroky tentokrát směřovaly po nábřeží k Národnímu divadlu a Slovanskému ostrovu, kam 
jsme se již všichni těšili na dětské hřiště. Výlet jsme uzavřeli plavbou na lodi po Vltavě. Znovu jsme si z paluby 
prohlédli všechny památky, které jsme během výletu poznali, a přidali k nim ještě i vzdálenější Vyšehrad. K zá-
žitkům z plavby ještě přibylo osvěžení v podobě zmrzliny, a pak už jsme se plni dojmů mohli vrátit domů.  
 A. Dvořáková, třídní učitelka

MŠ Slivenec navazuje na odkaz prof. Hejného a jeho metodu zaměřenou na rozvoj matematické gramotnosti 
u dětí. Učitelky v MŠ Slivenec se postupně vzdělávají v prostředích a principech Hejného metody v zájmu dětí, které budou dále navazovat na Hejného 
matematiku v prvních ročnících ZŠ. V Hejného metodě se děti cítí dobře, vychází totiž z jejich vlastních poznatků. Dětem se ve školce předkládají přiměřené 
výzvy, nezažívají tak pocity úzkosti, ale naopak radost z poznávání a objevování nového. Chyby využívají učitelky jako prostředek k dalšímu učení. Podporují 
děti v tom, aby si chybu našly samy, a učí je vysvětlovat, proč chybu udělaly. Metoda také podporuje samostatné uvažování dětí. Učitelka je pouze průvod-
cem, občas klade správné otázky, ale nepředkládá dětem hotové informace. Děti se učí argumentovat, diskutovat, spolupracovat a vyhodnocovat. Hejného 
metoda tak nerozvíjí jen budoucí matematickou gramotnost, ale také komunikativní dovednosti, sebevědomí, sociální cítění a mravní růst. Mezi další bo-
nusy patří rozvoj pohybových dovedností, jemné motoriky, grafomotorického projevu, zrakových, sluchových a řečových schopností, prostorové orientace 
a mnoho dalšího.  Alexandra Winterová, učitelka ze Zelené třídy

Děti z mateřské školy měly závěrem loňského školního roku možnost setkat se v rámci projektu 
„Kolumbus“ s opravdovým námořníkem, který se svojí plachetnicí obeplul celý svět. Na návštěvu 
za nimi do školky přišel námořník pan Jiří Denk, který si pro ně připravil velice zajímavé povídání 
o svém neobvyklém povolání. Děti měly příležitost se nejen dozvědět, co práce takového námořníka 
obnáší, ale mohly si některé činnosti i samy prakticky vyzkoušet. Učily se vzájemné spolupráci při 
vytahování a spouštění plachty, přetahování lanem, ozdobily si trička a namalovaly pěkné obrázky. 
Pan Denk prokládal své poutavé povídání ukázkami fotografií a vyprávěním zážitků ze svých plaveb. 
Největší pozornost si u dětí vysloužila historka, kdy námořníkovu loď přepadli piráti. Bylo to zajíma-
vé dopoledne, po kterém má spousta dětí nový sen stát se námořníkem.
Ve stejném tematickém duchu jsme ve školce pokračovali i odpoledne, kdy se na zahradě mateřské 
školy uskutečnila zahradní slavnost s názvem „Vyplouváme do světa“. Paní učitelky si připravily pro děti několik stanovišť s různorodými úkoly. Neza-
pomněly ani na rodiče. Ti během plnění úkolů hledali na zahradě písmenka, z kterých pak složili slovo, jež souviselo s tématem slavnosti. Po splnění 
všech úkolů čekal na děti drobný dárek. Odpoledne jsme si všichni užili. Vyšlo nám nádherné počasí, panovala dobrá nálada a byla to krásná příležitost 
chvíli se zastavit, popovídat si a strávit čas spolu.  Renata Dalíková, učitelka ze Žluté třídy

I v novém školním roce chystá školní družina pro své žáky nejrůznější akce a činnosti. Se začátkem školního roku můžeme učinit ještě malé ohlédnutí za 
koncem toho minulého.
V červnu měly děti z oddělení Medvídci možnost navštívit Neviditelnou výstavu, která představuje návštěvníkům svět nevidomých. Také jsme rádi při-
jaly (děti z oddělení Koťat) pozvání paní knihovnice Irenky. Ta osobně představila sochu knihy, která díky ní stojí před sliveneckou knihovnou. Děti paní 
knihovnici přinesly malý dárek – namalované obrázky. V knihovně byla připravena malá soutěž a moc dobré občerstvení v podobě výborného dezertu. 
Všichni byli zároveň pozváni i na slavnostní událost. Tou bylo žehnání knihy, kterého se ujal otec David z Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Z knihovny pak děti přešly do domova SeneCura. Tam proběhlo poslední plánované před-
prázdninové setkání s klienty domova.
V domově SeneCura nakonec děti před začátkem prázdnin rozdávaly radost ještě jednou. 
Tentokrát to byly děti z oddělení Žabičky, které zde klientům předvedly své dramatické 
ztvárnění balady „O princezně a o hradu“. Po skončení představení se spontánně pokra-
čovalo společným zpíváním různých písniček. Poslední den před koncem školního roku se 
ještě téměř všechna oddělení družiny sešla ve velké tělocvičně při tanečně-pohybovém od-
poledni. Tak trochu jsme se tím i rozloučili s naší (dá se říci dlouholetou) paní vychovatel-
kou Alžbětou Daňkovou.  PeS (redakčně zkráceno)

Výlet do Prahy

Hejného metoda v mateřské škole

Poznáváme svět

Školní družina – ohlédnutí za závěrem školního roku 2021/2022
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Pomoc rodinám

Letos v květnu byla instalována před naší knihovnou socha knihy ze sliveneckého mramoru, dílo akademic-
kého sochaře Petra Váni a Elišky Váňové. Dalším krokem její instalace bylo 
22. června požehnání sochy otcem Davidem z Rytířského řádu křižovníků 
s červenou hvězdou. Řád křižovníků po staletí vnášel hospodářské a kultur-
ní hodnoty do naší obce a byl důležitým činitelem i svědkem jejího rozvoje. 
Proto jsme se rozhodli i v atmosféře moderního světa naplnit tuto tradici 
a za jejího připomenutí svěřit nové umělecké dílo přítomným i budoucím.
Slova žehnající modlitby jsou i dnes pozoruhodně naléhavá:
„… vyslyš naše prosby za všechny, kdo budou v této knihovně hledat
prohloubení svých vědomostí: ať to dělají s vědomím, že se podílejí na díle tvé 
Moudrosti ve světě, a řádně vybavení potřebnými znalostmi ať vytrvale spolu-
pracují na vytváření lidštějšího světa…“  Irena Krejčová

Podle odhadů expertů se chudoba způsobená vysokou inflací a vysokými cenami energie může do-
tknout až čtvrtiny rodin s dětmi. Chceme proto těmto rodinám pomoci tím, že za ně budeme hradit 
obědy ve škole či školce, náklady na družinu, školkovné apod. Město zároveň hodlá poskytnout pří-
spěvky do tzv. Fondu solidarity škol, ze kterého bude moci čerpat ředitel pro potřebné žáky. Škola 
taky získá peníze na sociálního pedagoga, který bude pomáhat znevýhodněným žákům. Pokud se 
ocitáte v nouzi, nebo o někom ta-
kovém ve svém sousedství víte, ne-
váhejte se ozvat! (pí Růžičková, tel.: 
251 818044)

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří
v měsíci září a říjnu

oslavili či oslaví významné 
životní jubileum.

ZÁŘÍ
Pan Karel Hojer

Pan Oldřich Vraný
Pan Ilja Fotul

Paní Dagmar Janatová
Pan Karel Jílek

Pan Josef Semerád
Pan Eduard Rýmon

Pan Vasyl Tehza
Pan Miloslav Koudelka
Pan Jindřich Poustka

Paní Blanka Korbelová
Paní Jarmila Šilhánková

ŘÍJEN
Pan Josef Kubát

Pan Bohuslav Polívka
Paní Blanka Smětáková

Pan Jaroslav Veverka
Paní Bedřiška Morsteinová

Pan Zdeněk Novák
Pan Jiří Boháč

Paní Růžena Pilařová
Pan František Pánek

Paní Blažena Machoňová
Paní Blanka Syslová

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

ÚMČ Praha-Slivenec ve spolupráci

s ÚMČ Praha-Lochkov zajistil u CA ARCES

jednodenní zájezd pro seniory

6. 10. 2022
PLZEŇ

Odjezd
8.10 hod. Holyně – u kapličky
8.15 hod. Slivenec – u školy
8.25 hod. Lochkov – na návsi

Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,– Kč 
obsahuje dopravu, průvodce, vstupy do avizova-
ných objektů Informace a prodej na ÚMČ Praha-
-Slivenec a Praha-Lochkov

Veřejná knihovna Slivenec pořádá

besedu s akademickým sochařem

Petrem Váňou

Jak se dělá socha?

Kdy: v úterý 

20. 9. 2022 

v 18.00 hod.

Kde: Zasedací 

místnost ÚMČ,

K Lochkovu 6, 

Praha-Slivenec

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Zprávy z knihovny
Tyto prázdniny měla naše knihovna 
dva týdny zavřeno. Bylo to nutné, pro-
tože nás čekalo velké vyřazování a poté 
revize celého fondu. V  knihovně jsme 
dlouho nevyřazovali, a  protože pravi-
delně nakupujeme žádané nové kni-
hy, dostali jsme se do svízelné situace 
s prostorem. Nepodařilo se získat další 
možné prostory pro knihovnu, a  tak 
jsme museli nemilosrdně vyřazovat knihy, které se nečetly, dále multiplikáty a knihy opotřebené nebo 
poškozené, obsahově zastaralé. Poté následovala revize, která je zákonem předepsaná každých pět let. 
Byla to náročná práce, při které nám pomáhaly metodičky z Městské knihovny Praha. Potom jsme se dali 
do generálního úklidu, vymetli všechny pavučiny, abychom vás po prázdninách uvítali v důkladně ukli-
zené knihovně. Nyní je knihovní fond pročištěný, uvolnilo se místo a my můžeme opět nakupovat nové 
knihy.  Jiřina Haningerová

Požehnání knihy

Dne 5. 8. 2022 oslavila s rodinou
100. narozeniny dlouholetá

obyvatelka Slivence
paní Miloslava Janovská,

na Slivenec stále moc vzpomíná. 
Hodně zdraví do dalších let jí přeje za 
celou rodinu neteř Milena Štrobová.

První schůzka seniorů po prázdninách (KC Na Půdě)
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Velkotržnice Lipence Ostraha, s. r. o.
přijme nové zaměstnance na pozice:

■ Pokladní
■ Skladník
■ Uklízeč
■ Pracovník ostrahy
■ Do výkupu lahví
Přijímáme pouze invalidní důchodce I. -III. stupeň, ale i trvalý ID
Nástupní plat: 16 000 Kč –25 000 Kč, Kontakt: Luděk Dejmek, 
mob.: 731 461 214, e-mail: ludek.dejmek@vt.cz Kancelář: 
Monika Müllerová, mob.: 605 489 337, e-mail: monika.mullero-
va@vt.cz, volat: 9-15 hodinou. Informace ve vrátnici.

PERMANENTNÍ MAKE-UP
Iveta Váchová

Praha-Slivenec, Tel. 602 159 019

e-mail: iveti2013@gmail.com

Hledám paní na úklid garsoniery
1 x týdně cca 50 m2

zde ve Slivenci.
Tel: 739 168 707, 731 845 402

in
zerce

Předpověď počasí nebyla na sobotu 10. 9.  zrovna příznivá, ale stal se zázrak: nepršelo a občas vysvitlo sluníčko. K soutěžím se dostavilo osmnáct pejsků. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích: velký pes, malý pes a dítě a pes. Nad rozřazením do jednotlivých kategorií měl profesionální dohled MVDr. Vácha, který 
pomáhal i s vyhodnocením psího kvizu, který všichni soutěžící obdrželi při zápisu. Body z kvízu se přičítaly k bodům, které si soutěžící vybojovali v ostatních 
disciplínách – překážkové dráze, šikovnosti a poslušnosti. Dostavily se „hafíkovské“ stálice (Blecha, Grace, Emík, Cherry, Betty, Jackie, Meda, Gerry, Kuba, 
Bety, Gyzma a další) a utkaly se s nováčky (Hurry, Any, Rusty, Merlin, Sunny, Dorka a další). Ti nejúspěšnější byli po zásluze odměněni hodnotnými cenami 
a aplausem. Oceněni byli i nejstarší a nejmladší pejsek soutěže. Paní kuchařky ze školní jídelny upekly výborný štrůdl a perník a uvařily ovocný čaj. Zahrada 
školy byla vzorně připravená – posekaná a pohrabaná díky panu školníkovi. Paní ředitelce ZŠ moc tímto děkuji za pomoc při soutěži. Jejím synům a jejich 
kamarádům děkuji, že se ujali s nadšením rolí rozhodčích a pomocníků, paní Valtrové a Ondrovi, že přišli pomoci s organizováním soutěže – mají dlouholeté 
zkušenosti. Děkuji mému synovi Adamovi, který i přes výhrady každoročně pomáhá. Bez vás okolo sebe bych to nikdy nedokázala. Děkuji všem, kteří letos 
přišli na Hafíka a nebáli se ukázat, co se svými čtyřnohými přáteli dovedou. Bylo to krásné odpoledne a těším se příští rok opět na shledanou.  M. Havlíková  
 (Poděkování redakce hlavní organizátorce M. Havlíkové)

HAFÍK 2022
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Řezbářská dílna
Řezbářská dílna ve Slivenci probíhala 8. – 12. září. Řezbář Albert Šimrák ze slovenského Vlkolínca byl pozván 
k vytvoření sousoší tří králů, které doplní slivenecký betlém. Betlém je každoročně vystavován v adventním čase 
u sliveneckého vánočního stromu. Dřevo pochází z pokácených stromů při budování retenční nádrže K Homolce. 
Jedná se o lípu a jerlín. Kmeny byly dva roky uskladněny tak, aby vyschly a byly pro řezbáře vhodným materiálem. 
S transportem pomáhala i naše nová technika. Lenka Kudláková

V srpnu a červenci měla v holyňské kapli výstavu fotografií a různých artefaktů cestovatelka, průvodkyně a autorka cestopisů Magdaléna Ra-
dostová. Cyklus fotografií se jmenoval VIETNAM S VŮNÍ KORIANDRU, a kdo měl zájem dozvědět se více, mohl zavítat do knihovny, kde měla 
autorka i besedu. Do knihovny se opakovaně vrací od roku 2015.
Dne 2. září se uskutečnila vernisáž umělců, manželů - Hanuše a Zlatky Lamrových s názvem NOLI ME TANGERE, což je termín ikonografické-
ho typu zobrazování Ježíše Krista a Máří Magdalény, jež ji praví: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci…“

Oba autoři jsou absolventi UM-
PRUM, Hanuš ateliéru šperk a Zlatka 
ateliéru módního návrhářství. Ačko-
li se každý z nich pohybuje v jiném 
uměleckém odvětví, mají společné 
výchozí téma přírody. Hanuš zde 
vystavuje odlévané objekty (z bron-
zu, stříbra, či skla), které doplňuje 
krystaly kamenů, či sklem. Stojí za 
povšimnutí i  betonové podstavce 
v  různých výškách, situované v zá-
věru kaple, které tak společně tvoří 
sochařskou kompozici. Po stranách 
kaple proti oknům levitují vyšívané 
obrazy od Zlatky. Proti světlu jsou 
instalovány se záměrem, aby byla 
patrná jejich až reliéfní vrstevna-
tost. Autorka pracuje s jehlou a nití, 
stejně jako impresionističtí malíři, 
jako bychom viděli letmé tahy štět-
cem. Výstavu si budete moci pro-
hlédnout až do 25. 9. , vždy o víken-
dech a svátcích od 15. 00 do 17. 00, 
či po individuální domluvě na tel.: 
777 187 660. 1. 10. v 17. 00 nás čeká 
vernisáž malíře Igora Hlavinky s ná-
zvem NEBE a každého zájemce tím-
to srdečně zveme. Kdo by měl zájem 
dostávat pozvánky do svých emailů, 
kontaktujte mne prosím na výše uve-
deném čísle, či na emailu ad.roz@
seznam.cz. Za fotografie z vernisáže 
děkuji Jindřichu Hugu Fibigerovi. 
 Adéla Rozehnalová,
 kurátorka Galerie kaple Holyně

Letní výstavy v Galerii Kaple Holyně

Vernisáž záříjové výstavy



Strana 13 l Klub Šveska  Slivenecký mramor 5 l 2020

RODINNÉ CENTRUM PECKA
Volná herna – zdarma
Montessori dílny I.- III. (dle věku) / 1300,–
Projektová montessori dílna / 1300,–
Hliněná pecka – keramické dílny pro předškoláky a školáky / 1300,–
VÝTVARNÝ OBOR
Paletka I. - II. / od 3 let a od 5 let / 1300,–
Paletka s keramikou / od 6 let / 1300,–
Keramické kurzy pro dospělé / 2 000,– / permanentka na 4 vstu-
py – 1200,–
Alenčin korálek / 6-10 let / 1300,–
HUDEBNÍ OBOR
cena: děti – individuální lekce / 3000,–
dospělí – individuální lekce / 3800,–
Výuka hry na kytaru, housle, zobcovou flétnu
Individuální lekce zpěvu (klasika, pop) pro děti 3000,– /
pro dospělé / 3 800,–
Sborový zpěv pro dospělé / 1300,–
DIVADELNÍ OBOR
Divadýlko Karkulka / 3-6 let/ 1300,–

CVIČENÍ VE STUDIU KLUBU ŠVESTKA
Rytmika / 3-6let / 1300,–
CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
Prťata I. – II. / od 18 měs. a od 2 let / 1300,–
Rychlí špunti 3-5 let /1300,–
PLUM SCHOOL – JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
cena: 1800,– / malá skupina (2-3) 2100,– / individuální lekce 3500,–
Angličtina I. - III. / začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí němči-
na I. - II. / začátečníci a mírně pokročilí
Španělština I.-III. / začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí
CVIČENÍ V SÁLE FIT ŠVESTKA
Permanentka 15 lekcí á 1800,– / 10 lekcí á 1300,– / 5 lekcí á 800,–
Kurzy na permanentku: Jemná jóga / Ranní jóga / Power jóga /
Pilates / Jóga s Věrou / Jóga s Jiřinou/ Tabata
Jógová terapie pro starší a nemocné / vstup volný
Cvičení pro zdravá záda I. – III. / senioři / 50% sleva na perma-
nentku
DODATEČNÉ ZÁPISY KAŽDÝ ČTVRTEK V NAŠÍ KANCELÁŘI MEZI 
15:00 – 19:00 (Kancelář se nachází v 1. patře (Ke Smíchovu 
315) u sálu Fit Švestka.)

Slivenecký klub švestka Ke Smíchovu 22, Praha-Slivenec, 154 00
(vchod z parkoviště) FIT Švestka (cvičební sál),
www.klubsvestka.cz, info@klubsvestka.cz

KURZY A KROUŽKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23:

V červnu jsme zakončili školní rok indiánským dětským dnem na slivenecké návsi a obrovská účast a pochvalná slova mnohých z vás nám udělala velkou 
radost – a opět nahlodala naše přesvědčení, že to bylo naposled… Přeci jen nás vídáte na stanovištích už spoustu let; a teď už i naše děti, které se z prvních 
cvičenců Prťat, Rychlých špuntů a malířů z Paletky nějak příliš rychle staly téměř (či úplně) dospělými.
A je tu září a s ním další rok kurzů a nejrůznějších akcí RC Pecka a Klubu Švestka. Mohla bych je teď jako obvykle začít vyjmenovávat, myslím ale, že je smy-
sluplnější napsat něco o jejich smyslu a průběhu. Bereme je možná totiž tak trochu jako samozřejmost, s pocitem, že když nějaký lektor odejde, nahradí ho 
někdo jiný, nebo se na to prostě najme nějaká agentura. Ne že by to nešlo…
Do velké míry se ale na fungování Švestky a Pecky podílí nadšenci z Holyně a Slivence, doplnění o další spřízněné a přespolní příznivce. Proto se za uplynulé 
roky vytvořila mezi dětmi i dospělými přátelství, která překračují hranice kroužků, proto se účastníci některých kurzů vydávají na společné výlety do ciziny, 
sdílejí zážitky na whatsappových skupinách, chodí na pivo. Jezdí k nám děti i dospělí z Barrandova, Chuchle, Radotína, či Lochkova, kterým ta cesta stojí za 
to.
Důležitá je samozřejmě podpora městské části, která se rozhodla upřednostnit nabízení volnočasových aktivit a budování sousedských vztahů před ryze 
ekonomickými hledisky. Ovšem nejdůležitější jste vy, naši sousedé.
Někdo může namítnout, že to vše je zbytné. To jistě je. Ovšem zároveň to vytváří v obci něco, co asi nejde pojmenovat ani spočítat. Pokud chcete, aby to 
trvalo i nadále, přijďte se přihlásit do našich kroužků, nabídněte své nápady a elán jako lektoři, nebo se k nám zkrátka jen přijďte podívat!
 Za Slivenecký klub Švestka a RC Pecka Dora Poláková

Proč pěstujeme Švestku

05/10/22
10:30 Studio Klub Švestka

info@klubsvestka.cz

srdečně zve

na dopolední divadýlko s Aničkou

Otesánek
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Ve středu 22. června otec David před sliveneckou knihovnou požehnal 
novu sochu knihy. Žehnací modlitba byla moc pěkná a  jistě oslovila 
i mnohé přihlížející. S tím, že knihy podporují lidské myšlení a pomá-
hají rozvíjet moudrost, která pak vede k pokoře a vzájemnému porozu-
mění, souhlasí snad každý rozumný člověk.
V neděli 26. června sloužil otec David v holyňské kapli svatého Jana 
Křtitele tradiční poutní mši svatou. Tentokrát tak trochu v „bojových“ 
podmínkách, protože v kapli právě probíhala výstava, jejíž část byla za-
věšena i v prostoru kaple. Během mše svaté otec David připomněl od-
kaz sv. Jana Křtitele, který se nebál říkat pravdu, i když byla nepříjemná 
a stála ho nakonec život. Na závěr popřál nám všem, abychom měli ko-
lem sebe více podobných Janů, kteří by se nebáli pravdu veřejně hlásat.

Součástí odpolední mše svaté ve Slivenci pak byl také obřad prvního 
svatého přijímání, ke kterému tentokrát přistoupila Anna Kovařík. 
Aničce i její rodině přejeme hodně Božího požehnání.
V  sobotu 3.  září přijal (i) náš Dominik Frič z  rukou biskupa Václava 
Malého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jáhenské svěcení. To je 
předstupněm před svěcením kněžským. Pro každou farnost je takovéto 
svěcení velkou událostí. I z naší farnosti se proto několik farníků vypra-
vilo na tuto slavnostní událost, kde pak po mši svaté novému jáhnovi 
popřáli za celou farnost mnoho štěstí, síly a trpělivosti nejen v jáhenské 
službě a hodně Božího požehnání. Těšíme se, že k nám Dominik i přes 
velké vytížení a  službu v nové farnosti opět někdy alespoň na chvíli 
zavítá.  PeS

Druhý zářijový víkend připravil Modelářský kroužek modulové železnice Slivenec svou tradiční, tentokrát už třináctou 
interaktivní výstavu. Ta se po roční pauze konala opět ve slivenecké základní škole. Po čtyřech měsících od výstavy 
v Řevnicích jsme se opět všichni setkali a postavili kolejiště z 60 modulů o celkové délce 45 metrů. Díky covidu a karanténám byla docházka 

dětí nepravidelná, a tak jsme neměli dodělané všechny nové moduly. 
To ale nevadilo, protože díky členitosti prostoru, jsme ze svých star-
ších modulů a šesti nových i tak postavili zajímavé kolejiště. I ten-
tokrát byla jednotlivá nádraží obsazena výpravčími. Ti mezi sebou 
komunikovali s použitím telefonní centrály a společně tak řídili pro-
voz. Mimo vystavených modulů byla pro návštěvníky opět připravena 
modelářská dílna, postřehový kvíz, dřevěné kolejiště pro malé děti 
a jako novinka zahradní kolejiště ve velikosti 1:17, zapůjčené od pana 
Petra Nevšímala. I když to ze začátku moc nevypadalo, přišlo nako-
nec 420 velkých a malých návštěvníků. Doufáme, že se všem výstava 
líbila, a že se dál budeme moci scházet, abychom na příští výstavu 
připravili další nové moduly.   
 Daniel Sigan

Střípky z farnosti

33. slivenecké Vláčkohraní

Poutní mše svatá v Holyni První svaté přijímání
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KALENDÁŘ SLIVENCE
ZÁŘÍ – LISTOPAD 2022

2. 9.–25. 9. Výstava Galerie Kaple Holyně  

(Hanuš a Zlatka Lamrovi: Noli me tangere)

20. 9. 18:00 Jak se dělá socha (beseda se 

sochařem Petrem Váňou)

23. – 24. 9. VOLBY
2. 10.–30. 10. Výstava Galerie Kaple Holyně 

(Igor Hlavinka: Nebe)

4. 10. 18:00 Cestopisná beseda v zasedací 

místnosti ÚMČ (Jiří Denk: Antarktida)

5. 10. 10:30 „Otesánek“ Divadýlko pro 

nejmenší v Klubu Švestka

6. 10.	 Zájezd	seniorů	(Plzeň)

16. 10. 15:30 Slivenecká drakiáda RC Pecka

25. 10. 18:00 Cestopisná beseda v zasedací 

místnosti ÚMČ (Libor Drahoňovský: Estonsko)

1. 11. 18:00 Cestopisná beseda v zasedací 

místnosti ÚMČ (J. Kafka: Panama)

16. 11. 18:00 Lampionový průvod RC Pecka

27. 11. Rozsvěcení vánočních stromů 
a vernisáž vánoční výstavy v holyňské kapli
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Veřejná knihovna Slivenec 
pořádá besedu

s cestovatelem
Liborem Drahoňovským

ESTONSKO
země hradů 

a dávných eposů

úterý 25. 10. v 18.00 hod.
v zasedací místnosti ÚMČ

Veřejná knihovna Slivenec 
pořádá besedu

s Jiřím Denkem,
mořeplavcem

a cestovatelem
ANTARKTIDA

v úterý 4. 10. 18.00 hod.

v zasedací místnosti ÚMČ


